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BYLIV Her er en god bog for 
alle, der både holder af 
storbyvandring og grønne 
oaser.

Med ”Stille København” 
har den arkitekturkyndige 
journalist og forfatter Peter 
Olesen igen valgt at hylde 
det København, som han al-
drig bliver færdig med.

Denne gang er hovedsta-

dens små og større ånde-
huller i fokus, fra Frue Plads 
til Frederiksberg Have og 
fra Grønnegården til 
Grundvigs Kirke.

Og naturligvis er mange 
af byens pladser kogt godt 
og velsmagende ind i Ole-
sens ret, hvad enten deres 
fornavne er Asiatisk-, Sankt 
Pauls-, Blågårds- eller Otto 
Krabbes.

Københavns image som 
en lille storby med hygge og 
vitaminer til den bygnings- 
og parkhistorisk interesse-

rede er lydhørt indfanget af 
fotograf Kurt Rodahl Hop-
pe, der også har skudt bille-
derne til flere af Peter Ole-
sens andre københavner-
bøger, som ”Ude i Valby” og 
”På Frederiksberg”.

Vidende og skarp
Peter Olesen er som vanligt 
velskrivende og læsevær-
dig, fordi han både er vi-
dende og ikke bange for at 
lufte skarpe holdninger – 
hvilket kan være en man-
gelvare blandt de fagud-
dannede arkitekter, fordi 
der er så forbandet mange 
hensyn at tage i en mere og 
mere kompliceret og kom-
mercielt drevet byggever-
den.

Derfor er det forfriskende 
med en bladet fra munden-
oplevelse fra en tidligere tv-
vært, forfatter og fore-
dragsholder, hvis hjerte 

gennem mange år har ban-
ket for arkitektur og god by-
planlægning.

I sit kapitel om Assistens 
Kirkegård skriver han for 
eksempel: ”Personligt me-
ner jeg (..) at gravfreden 
burde kunne respekteres 
lidt mere, end den bliver i 
dag. Ikke mindst efter at 
metroen har taget sin del af 
kirkegården. Ikke færre end 
1.200 gravsteder blev ned-
lagt eller flyttet for at gøre 
plads til metroen. Man hav-
de lovet, at det kun var få 
gravsteder, der ville blive 
berørt, men sandheden var 
en anden”.

Det er rette ord på rette 
sted, især i en (københav-
ner)tid, hvor vi stadig mær-
ker den dybe rumlen fra 
Metroselskabets aktivite-
ter, et foretagende, der ofte 
i betænkelig grad har op-
ført sig som en stat i staten.

Nå, tilbage til det smukke 
og det stille.

Ukendte perler
København vrimler med 
små oaser, mere eller min-
dre grønne, men altid et be-
søg værd. Og forfatteren 
har fundet også mindre 
kendte perler frem, som 

Lyshøj Allé i Valby, 
der, som han skri-
ver ”måske ikke er 
så agtet et sted i 
byen, men en me-
get fin grøn pause 
midt i det tætte 
byggeri fra 
1920’erne og 
1930’erne.

Med Olesen 
som guide fin-
der vi rundt i en 
by, der – trods 
sin beskedne 
størrelse i et 
globalt per-
spektiv – er 
godt fyldt op 
med biltrafik, 
hylende sire-
ner, højlydt 
menneskesnak og en hek-
tisk stemning.

Fælles for de stille oaser 
er fred for larm, så både 
ører og øjne kan finde hvi-
le. I alt 40 meditations-
fremmende steder er valgt 
ud og sikkert præsenteret 
over bogens 184 sider. 

Så midt i metropolen er 
der stadig muligheder for 
en rigtig god pause. For 
som Peter Olesen filosofe-
rer i efterskriftet:

”De fleste af os lærer un-

dervejs gennem livet at for-
stå pausens betydning og 
gøre brug af den”.

I dette tilfælde får vi 
hjælp af nogle af danmarks-
historiens største arkitekter 
og byplanlæggere, der alle 
har sat deres præg på Kø-
benhavn.

Peter Olesen: 
Stille København
184 sider
Forlaget Frydenlund
Er udkommet

Svalende oaser midt i storbyens larm
En by som København skal have en puls. Men når behovet for en pause og en arkitekturoplevelse trænger sig på, er der 
hjælp at hente i Peter Olesens nye bog om hovedstadens mange små åndehuller og fredelige lommer

Lyshøj Allé i Valby, 
der, som han skri-
ver ”måske ikke er 
så agtet et sted i 
byen, men en me-
get fin grøn pause 
midt i det tætte 

menneskesnak og en hek- dervejs gennem livet at for-

Grønnegården, oprindeligt 
Frederiks Hospital fra 1757, er 
tegnet af Eigtved og de Thu-
rah. Lokaliteten er en af de 
københavneroaser, som 
Peter Olesen har taget med i 
sin nyeste bog. 
(Foto: Kurt Rodahl Hoppe)


